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Betreft: Verzoekschrift 1706/2012, ingediend door Flora Hansen (Duitse
nationaliteit), over de onjuiste toepassing van Richtlijn 2004/38/EG door 
Zweden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die Duits staatsburger is en van oorsprong Filipijns is, heeft een klacht over de 
manier waarop Zweden, waar zij naartoe verhuisde na haar huwelijk met een Noorse man die 
in Zweden woont, Richtlijn 2004/38/EG betreffende het vrije verkeer toepast. Ze beschrijft 
een aantal situaties over hoe haar zaak onjuist werd behandeld in verband met haar en haar 
dochter die vanuit de Filipijnen zich in Zweden bij haar voegde. Ze beweert dat de rechtbank 
voor migratie deze zaak naar het Hof van Justitie heeft gestuurd om de interpretatie van 
bepaalde aspecten van de richtlijn te verduidelijken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

Volgens de informatie waar de Commissie over beschikt, was de dochter van indienster, die 
in de Filipijnen is geboren, op 3-jarige leeftijd aan de zorg van haar grootmoeder 
toevertrouwd, terwijl de moeder in Duitsland ging werken. Indienster stuurde regelmatig geld 
naar haar familie in de Filipijnen en ging er elk jaar op bezoek. Na een groot aantal jaren in 
Duitsland gewerkt te hebben nam indienster de Duitse nationaliteit aan, en verhuisde in 2009 
naar Zweden met haar Noorse partner, met wie zijn in 2011 trouwde. Ondertussen volgde de 
dochter van indienster in de Filipijnen een opleiding tot verpleegster, die zij met een diploma 
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afsloot. Zij zocht vervolgens geen werk, maar hielp haar zuster met de verzorging van haar 
kinderen. Ze heeft geen baan gehad en heeft geen aanspraak gemaakt op uitkeringen in de 
Filippijnen. In 2011, toen zij 24 jaar was, kwam de dochter van indienster in Zweden aan, 
waar zij een verblijfsvergunning aanvroeg als familielid ten laste van een burger van de Unie. 
Haar aanvraag werd door de Zweedse immigratiedienst afgewezen met als reden dat zij niet 
had aangetoond dat het door moeder gegeven geld noodzakelijk was om in haar 
basisbehoeften te voorzien en dat zij geen beroep kon doen op het socialezekerheidsstelsel 
van de Filipijnen. Zij ging tegen dit besluit in beroep. Zoals aangegeven door indienster 
besloot het Zweedse hof van beroep voor immigratiezaken in Stockholm (Zweden) op 12 
september 2010 om het bij het Europees Hof van Justitie een verzoek om een prejudiciële 
beslissing in te dienen betreffende de uitlegging van artikel 2, lid 2, onder c), van Richtlijn 
2004/38/EG1.

Opmerkingen van de Commissie 

Het Hof van Justitie heeft op 16 januari 2014 uitspraak gedaan (zie uitspraak in C-423/122).

Het Hof gaf duidelijk aan dat de toepasselijke rechtsregels van de Unie (artikel 2, lid 2, onder 
c), van de Richtlijn vrij verkeer) in die zin moeten worden uitgelegd dat het gastland niet mag 
vereisen dat een rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van 21 jaar of ouder aantoont 
dat hij of zij tevergeefs heeft getracht werk te vinden of steun voor zijn/haar levensonderhoud 
van de autoriteiten van zijn/haar land van herkomst en/of enige andere vorm van steun te 
verkrijgen, om als familielid "ten laste" te kunnen worden beschouwd. Dit zou het voor het 
familielid namelijk uiterst moeilijk maken om in het gastland een verblijfsrecht te krijgen. 
Van deze persoon kan alleen worden vereist dat hij of zij aantoont dat er sprake is van een 
situatie van reële afhankelijkheid van de burger van de Unie.

Daarnaast bevestigde het Hof dat de situatie van afhankelijkheid moet bestaan in het land 
waar de aanvrager verblijft op het ogenblik dat hij of zij verzoekt om zich te mogen voegen 
bij de burger van de Unie te wiens laste hij of zij is. Het Hof voegde daaraan toe dat het feit 
dat de rechtstreekse bloedverwant wegens persoonlijke omstandigheden zoals leeftijd, 
beroepsopleiding en gezondheid wordt geacht goede vooruitzichten te hebben om werk te 
vinden en bovendien voornemens is om in het gastland te werken, geen rol mag spelen bij de 
beoordeling die de autoriteiten van het gastland moeten uitvoeren. 

Bovendien bevestigde het Hof dat niet hoeft te worden vastgesteld waarom er sprake is van 
afhankelijkheid en waarom een beroep wordt gedaan op ondersteuning door de burger van de 
Unie. Om vast te stellen of er sprake is van een situatie van reële afhankelijkheid van de 
betreffende persoon ten opzichte van de burger van de Unie moet het gastland beoordelen of 
de betreffende persoon gezien zijn of haar economische en sociale toestand niet in zijn of haar 
basisbehoeften kan voorzien. Zo zou bijvoorbeeld het feit dat hij of zij over een lange periode 
van de burger van de Unie regelmatig geld heeft ontvangen, dat voor hem of haar 
noodzakelijk was om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien in het land van herkomst 

                                               
1Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van 
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (PB 
L 158 van 30.4.2004, blz. 77 en corrigenda PB L 229 van 29.6.2004, blz. 35, en PB L 197 van 28.7.2005, blz. 
34).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&do
clang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498959
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(zoals het geval was in de voorliggende zaak), voldoende zijn om het bestaan van een reële 
situatie van afhankelijkheid aan te tonen. 

Conclusie

De Commissie gaat ervan uit dat de dochter van indiener in staat zal zijn om, op basis van de 
uitlegging van het Hof van Justitie in bovengenoemde uitspraak, gebruik te maken van haar 
recht uit hoofde van de EU-regelgeving inzake vrij verkeer om in Zweden te verblijven als 
gezinslid ten laste van een EU-onderdaan die gebruik heeft gemaakt van het recht op vrij 
verkeer.


